GULÁŠFEST 2015 sobota 15.8.2015
Vyzýváme všechny zájemce z řad amatérských kuchařů k účasti v soutěži o nejlepší kotlíkový
guláš uvařený na přírodním otevřeném ohni, která se bude konat v sobotu 15.8.2015 na hřišti ve
Starých Těchanovicích.
Soutěže se může zúčastnit každý, kdo je schopen uvařit v kotlíku na otevřeném ohništi guláš –
jehož základem bude jakékoliv maso. Další ingredience si soutěžící zvolí dle libosti. Soutěžit
mohou i jednotlivci či skupiny občanů.
Čeká Vás skvělá akce doprovázená dobrým pivem a doprovodným programem.
Vyhraje kuchařský tým s největším počtem získaných bodů od poroty.
Cena pro vítěze: sele divočáka.Věcnou cenu obdrží soutěžící umístění na druhé a třetím místě.
Termín: sobota 15.8.2015,ohniště budou nachystány od 12.00 hod. Začátek vaření si každý
soutěžící určí sám, tak aby v 17.00 hod. byl hotov. Ochutnávka uvařených gulášů v 17.00 hodin.
Všichni ostatní jste srdečně zváni mezi diváky a zároveň hodnotitele gulášů. Každý divák v rámci
vstupného může guláše ochutnat.
Začátek akce pro diváky a širokou veřejnost od 15.00 hod.

Propozice:









Podmínkou soutěže je uvařit guláš v kotlíku na otevřeném ohništi či jiných nádobách
vytápěným přírodním ohněm přímo v areálu hřiště Staré Těchanovice
Soutěžící, kteří dovezou již hotový guláš a na místě jej budou pouze ohřívat, budou ze
soutěže vyřazeni.
Základní ingredience a suroviny (maso, cibule, česnek, tuk atd.) si soutěžící zajistí sám, 1
bochník chleba k výdeji degustačních vzorků, pracovní pomůcky, popřípadě altán
časový limit od 12.00 hod. do 18.00 hod.
hodnotí se: chuť guláše, tuhost masa, hustota, nápaditost, celkový dojem
porota bude složena z profesionálů i laiků, povinností je dát porotě 3 porce bez ozdob, do
jednotných misek dodaných pořadatelem
hodnotí se také výzdoba, práce a čistota na pracovišti, show.
hodnotí se i výdej gulášů veřejnosti

Pořadatel zajistí:





Stanoviště - místo na ohniště, dřevo, stůl na krájení a vydávání, židle
Pitnou vodu, plastové misky a lžíce na výdej guláše
Výběr vstupného
Tří člennou porotu

Soutěžící si zajistí:




Veškeré ingredience dle libosti a suroviny pro uvaření guláše, 1 bochník chleba
Kotlík s trojnožkou, nebo jiná zařízení na vaření
Vařechy, naběračky aj. kuchyňské potřeby

Vstupné: soutěžící vstupné neplatí, ostatní návštěvníci 60,- Kč. V ceně jsou degustační porce
guláše.
Vybrané vstupné pořadatel rozdělí rovným dílem mezi všechny soutěžní týmy a pořadatele. Bude
to sloužit jako finanční příspěvek na ingredience.
Přihlášky: Přihlášení na soutěž se provádí potvrzením účasti na e-mail
oust.techanovice@seznam.cz
nebo telefonicky 725 141590 , nejpozději do 13.8.2015

